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Abstract 

This study sought first to identity the role of school administration in developing 

creativity in government schools in the government of Palestine in Districts Hebron and 

Bethlehem. Secondaly, the study endeavored to identify the role of the  school  administration 

in developing creativity , as perceived by school principals , which may be attributed to 

variables of sex , academic qualification , years of experience ,undergraduate specialization 

and place of work. To these two ends, a39- item questionnaire was developed and 

administered to a sample of 196 male and female principals or 50% of the total population 

targeted in this study. The questionnaire also included one open – ended questions to identify 

the role of school administration in developing creativity in these schools and theoretical 

literature on school administration and creativity. 

After data collection and analysis, it was found that the teacher domain , in developing 

creativity, was very high (86.7%). It was also found that the school administration , local 

community and school environment domains were high: 75% , 70.4% , and 70.4% 

respectively. however , the educational curricula domain in developing creativity was 

average: 68.1%. 

The total score of the administration in developing creativity in government school in 

Districts Hebron and Bethlehem and its obstacles , as perceived by principals of both sexes 

was 76.4%, a significant percentage of agreement.  moreover , it was found that there were no 

statistically significant differences at a = 0.05 in the role of school administration in 

development creativity in government schools which might be attributed to variables of 

academic qualification, years of experience, principals' specialization and place of work. 

However, there was a difference which might be attributed to the sex variable. After 

discussion of the results, the researcher suggested the following recommendations  

 الملخص

محافظتي الخليل  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في
ن باختالف متغيرات وبيت لحم, كما سعت إلى معرفة دور اإلدراة المدرسية في تنمية اإلبداع من وجهة نظر المديري

 ومكان العمل(، والتخصص في البكالوريوس، وسنوات الخبرة، )الجنس, والمؤهل العلمي
 %( تقريبا من المجموع الكلي لعدد المديرين.50أي ما يعادل )، ( مديرًا ومديرة196وقد تكونت عينة الدراسة من )

وقد قام الباحث بإعداد استبانه تكونت ، مع الدراسةواستخدم الباحث المنهج الوصفي الميداني لجمع البيانات من مجت
 باإلضافة إلى سؤال إنشائي للتعرف إلى دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في، ( سؤالً 39من )

 .في ضوء ما جاء في األدب النظري حول اإلدارة المدرسية واإلبداع، محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها
%.وأن مجال اإلدارة 86.7إلى أن مجال المعلم في تنمية اإلبداع كان كبيرًا جدًا بنسبة  الدراسةوقد توصلت 

%.وفي مجال المجتمع المحلي في تنمية اإلبداع كان كبيرًا بنسبة 75المدرسية في تنمية اإلبداع كان كبيرًا بنسبة 



  م2015/آب           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        22العدد/

28 

%.اما مجال المناهج التعليمية في تنمية 70.4كبيرًا بنسبة  %.وفي مجال البيئة المدرسية في تنمية اإلبداع كان70.4
الدرجة الكلية إلجابات عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة بدور اإلدارة المدرسية  %.وأن68.1اإلبداع كان متوسطًا بنسبة 

بلغت ، مديريهاومعيقاتها من وجهة نظر  محافظتي الخليل وبيت لحم في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في
كما اتضح عدم وجود فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو األسئلة.، 76.4%
في دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها من ، (a=0.05دللة )

بينما كانت هناك  )ومكان العمل، وتخصص المدير، سنوات الخبرة، ت )المؤهل العلميوجهة نظر مديريها تعزى إلى متغيرا
 تعزى إلى متغير الجنس. فروق

 وأورد عدد من التوصيات.، وقد قام الباحث بمناقشة هذه النتائج

 مقدمة الدراسة 

من ، استثارة األحاسيسو ، تدفق في حالت تحفيز المداركي، اإلبداع سلوك إنساني خالق يكمن في داخل كل فرد   
لديهم ملكة الحضور الدائم والحيوي للعقل الباطن )الالوعي( وباستطاعتهم ، ويوجد أفراًد متميزين، خالل وسائل عديدة

أو استنباط مجموعة رؤى وتصورات مبتكرة لمسألة ، الحصول على أنسب الحلول وأفضلها من مجموعة خيارات مطروحة
 .ختمت على أنها مستعصية

والسمات األساسية التي ينبغي توفرها في مدير المدرسة ، والعناصر المهمة، إلبداع والبتكار من الضروراتوا  
وتشكل ظاهرة العولمة وما تفرضه من تحديات في ، وتنوعها، وتعدد الحاجات، وذلك نتيجة لتزايد الطموحات، العصري

وقيادة مدرسة ، ذ باإلبداع واإلبتكار في إدارة العميلة التعليميةنواحي الحياة ومجالتها جميعًا نقطة جوهرية في ضرورة األخ
والدياميكية في مناحي ، والتجديد، العصر. وهي بال شك أحوج ما تكون إلى أسلوب يحمل بين طياته اإلبداع والبتكار

 .(2004، العمل اإلداري كلها )الخواجا
والتطور المتسارع في ميادين المعرفة ، مام هذه التحدياتفاألسلوب الذي كان معموًل به في المدارس قد ل يصمد أ

وبالتالي ، وثورة المعلومات ؛ألن الستمرار بهذا األسلوب اإلداري الروتيني التقليدي حتمًا سيؤدي إلى الجمود، المختلفة
 (2004، )السلطان.التراجع عن مسايرة الركب الحضاري المعاصر

ول أن يقنع بما وصل إليه من ، يقف عند حد معين من الكفاءة والفعالية إن مدير المدرسة العصري ل ينبغي أن
ومن ذلك أن يكون على ، إذ ل بد أن يكون لديه الطموح والدافعيه القوية ألبعد من ذلك بكثير، أداءه لعمله بإخالص

وحفز القدرات اإلبتكارية ، نفسمن خالل تفجيره للطاقات اإلبداعية الكامنة في ال، إستعداد تام للتكيف مع متطلبات العصر
بحيث يصبح اإلبداع واإلبتكار والتجديد والمرونة المحك األساسي الذي يدير به العملية التعليمية ، في العاملين معه

 .(2002، وفي تحركاته في المجتمع المدرسي)شقور، بمدرسته
إل أنها ل تزل جهودًا ، بالد العربيةوعلى الرغم من وجود بعض الجهود في رعاية اإلبداع والمبدعين في بعض ال

، ومع هذا فما نشهده من جهود مخلصة في تطوير التعليم.وغير كافية لتحقيق الرعاية المطلوبة لإلبداع والمبدعين، محدودة
تلميذ يجد فيها كل ، من مدارس تقليدية إلى مدارس فعالة –قريبًا إن شاء اهلل  -تجعلنا متفائلين بإمكانية تحويل مدارسنا 

 (.2001، الرعاية التي تناسب قدارته واستعداداته وميوله وتسهم بدور فعال في رعاية المبدعين والمتفوقين )الزبيدي
كي يتخد إلدارته المدرسية مسارات خالقة ، إن المدرسة في العصر الحديث تتطلب من مدير المدرسة جهدًا إضافياً 

ويكون ذلك من خالل ، و تحديد اإلجراءات المناسبة للتنفيذ والمتابعةأ، ووضعها، من خالل التخطيط لألهداف، مبدعة
كل هذا يهدف إلى تحقيق أهداف المؤسسة ، المشاركة والمناقشة واللقاءات المتنوعة والمختلفة داخل المدرسة وخارجها

، قيام بأعباء المدرسةوال، وتفويض الصالحيات للعاملين معه في المدرسة ليشاركوه المسؤولية، التربوية التي يرأسها
 (.2004، كي يكون هناك التزام بتنفيذ هذه األهداف )الخواجا، واإلشراف عليها
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التي تتداخل مع ، سواًء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المدارس، يواجه اإلبداع اإلداري العديد من المعيقاتو
ومن ثم تؤثر بدورها سلبًا ، مدرسة باعتباره جزًء منهاألن ما ينطبق على الفرد قد ينطبق على الجماعة وال، بعضها البعض

(. لذلك حظي موضوع معيقات 2002، وعلى حل مشكالت المدرسة بطريقة إبداعية )الشمري، على أداء المديرين ألعمالهم
ن ، ات وسماتهااإلبداع باهتمام الكّتاب والباحثسن. وتم التوصل إلى عدد من النتائج المتباينة فيما يتعلق بعدد هذه المعيق وا 

، وانفعالية، كان هناك تكامل فيما بينها؛ إل أنه يمكن حصر معيقات اإلبداع في أربع مجموعات هي : نعيقات عقلية
 (.2005، وتنظيمية )الحيزان، ودافعية )الخوف والتردد (

، المدى والتنويع من حيث اتساع، والتذكر والتحليل، معيقات عقلية: وتتمثل في ضعف قدرة المدير على اإلدراك .1
ويبدو ذلك في اعتماد المديرين على اإلحساس والبديهة ، وانحصار التفكير في حدود ثابتة ل يستطيع الخروج منها

وضعف القدرة على ترجمة األفكار إلى خطط ، واستخدام أساليب مألوفة، بالصواب والخطأ عند حل مشكلة ما
والنظر إلى المشكالت الكبرى نظرة ، المشكلة عملية عقلية معقدة والشعور بأن حل، بسيطة وحددة للفعل اإليجابي

وليس على اختيارها ، والعتماد على المنطق في تقييم األفكار الجديدة، كلية دون تقسيمها إلى مشكالت صغرى
للخيال  دون إعطاء وقت، والعتقاد بأن هناك حاًل وحيدًا صحيحًا ألي مشكلة. والنتقال إلى الستنتاجات، عملياً 

 ليدرس تجربة كل األفكار المطروحة.
، معيقات انفعالية )الخوف والتردد( :إن المغالة في بعض النفعالت مثل الخوف والتردد قد تسبب في إعاقة اإلبداع .2

، أو ضعف الثقة بالنفس، وتسبب النطواء على النفس، وتمنع من السعي وراء الجديد، ألنها تؤدي إلى تقييد التفكير
واستخدام أسلوب التبعية في ، مظاهر ذلك : خوف المديرين من التجديد؛ لما يترتب عليه من مخاطر مجهولة ومن

واللوم من سلطة أعلى في حال فشل الفكرة ، والظهور ومواجهة اآلخرين، والخوف من التعرض للسخرية، التفكير
 الجديدة.

بحيث يكونون مدفوعين للدرجة التي تجعلهم ، ة من جانبهممعيقات دافعية : إن ممارسة المديرين لإلبداع رغبة حقيقي .3
لذلك فإن من المعيقات التي تؤدي إلى أحجام دافعية للمديرين عن ممارسة ، يبذلون الجهد اليجابي المحقق لإلبداع

لى وضعف الحصول ع، وقلة تشجيع المديرين المبدعين بالطريقة المالئمة، اإلبداع ضعف رغبة المديرين في التجديد
وعدم العدالة في تقديم الجزاء مقابل الفكرة ، ووضع الحواجز ضد األفكار الجديدة، احترام وتقدير اآلخرين ومساندتهم

 .وقد يكون الحافز مالئم للجهد المبذول، الجديدة
زارة معيقات تنظيمية : إن من العوامل التنظيمية التي قد تؤدي إلى إعاقة إبداع المديرين ترّكز السلطة في يد و  .4

وضعف السماح للمديرين بالشتراك في المساهمة في تنظيم ورسم ، التربية والتعليم واإلدارة العامة للتربية والتعليم
لزام المديرين بالرجوع إلى اإلدارة ، وتحديد أدوار المديرين في لوائح وتعليمات ثابتة وبشكل مفصل، خطط المدرسة وا 

 (2002، )جروان.العامة للتربية والتعليم
وتأتي هذه الدراسة لمعرفة مدى مساهمة اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي 

، يؤثر في كافة العاملين، إذ أن المدير بوصفه قائدًا تربويًا في مؤسسته، الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها
ويجني معهم النجاحات المأمولة ، سؤولية في تحقيق األهداف التربوية المنشودةوتحمل الم، ويلهب فيهم المشاركة الفعالة

 القابلة للتحقيق. من هنا تأتي هذه الدراسة لتوضيح دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في
 محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها.

 الدراسات السابقة :

عدد من الدراسات التي  دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداعد ظهر من مراجعة الدراسات السابقة في موضوع ق
 تناولت هذا الموضوع وسيتم تقسيمها إلى ثالثة أقسام هي :
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 الدراسات التي تناولت خصائص اإلبداع اإلداري وعناصره. .1
 الدراسات التي تناولت معيقات اإلبداع اإلداري. .2
 اسات التي تناولت مهارات مديري المدارس الالزمة لتنمية اإلبداع.الدر  .3

 الدراسات التي تناولت خصائص اإلبداع اإلداري وعناصره :
، هدفت إلى تحديد بعض القيم التي يمكن اتخاذها إطارًا مرجعيًا للمنظمات اإلبداعية( : بدراسة 1988فقد قام الطيب)

وقد ، ومقومات المناخ التنظيمي التي تدعم التوجهات اإلبداعية في المنظمات، والتعرف إلى مقومات )عناصر( اإلبداع
( مديرًا عامًا في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية 120أجريت هذه الدراسة على عينة من المديرين بلغت )

من حيث القيم التي  (a=0.05)توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة و السعودية.
ومقومات المناخ التنظيمي ، عناصر( اإلبداع(والتعرف إلى مقومات ، يمكن اتخاذها إطارًا مرجعيًا للمنظمات اإلبداعية

بينما كانت هناك فوق تعزى ، والمؤهل العلمي، التي تدعم التوجهات اإلبداعية في المنظمات وتعزى الى متغيرات الجنس
حيث يشكل هذا الدور ، لخبرة.وأشارت النتائج إلى أهمية دور اإلدارة العامة للمنظمات في تنمية اإلبداعإلى متغير سنوات ا

 النسبة األكبر من بين العوامل التي تؤثر على تنمية اإلبداع في المؤسسات.
، اعومراحل عملية اإلبد، هدفت إلى التعرف على "خصائص اإلبداع" فقد (1995)دراسة قام بها عساف  وفي 

موظفًا وموظفة  (400)ومعيقاته في المنظمات ". وقد أجريت هذه الدراسة على عينة من الموظفين بلغت ، ووسائل تحقيقه
أستخدم فيها المنهج الوصفي الوثائقي بالعتماد على الكتب والدراسات ، في المؤسسات التربوية في جمهورية مصر العربية

فهو ليس ، الدراسة إلى عدد من النتائج منها : أن البداع ظاهرة فردية وجماعيةوتوصلت ، ذات العالقة بموضوع الدراسة
نما تتم ممارسته عن طريق الجماعات والمنظمات، حكرًا على األفراد وأن اإلبداع ظاهرة إنسانية ل تختص بالخبراء ، وا 

ن مقومات اإلبداع تختلف من شخص آلخر حسب العوامل، والعلماء واألخصائيين فقط الوراثية والظروف الموضوعية  وا 
والمنظمات وأن عملية اإلبداع اإلداري تمر بمراحل متداخلة ، ومراكز العمل، التي يعيشها ويتفاعل معها مثل : المدرسة

وتحديد الحلول والبدائل المتصلة ، وجمع المعلومات، وتكوين المشكلة واكتشافها وتحديدها، تتمثل في : اإلحساس بالمشكلة
وأن من أساليب تحقيق اإلبداع في ، وصياغة الفكرة الجديدة وتنفيذها، وتقييمها، ص الحلول بصورة نقديةوفح، بها

والمشاركة في ، والتدريب، وتعلم حل المشكالت بصورة إبداعية ؛ عن طريق التعلم، المنظمات : استخدام التفكير العميق
وأن من معيقات اإلبداع هيمنة اللوائح ، والقدرات، المهارات وتنمية، والمؤتمرات والمحاضرات، وحلقات النقاش، الندوات
 .وافتقار المديرين إلى الثقافة المعرفية واإلدارية، واألنظمة

وانطالق ، فكشفت عدد من النتائج منها : أن التفكير اإلبداعي يقوم على تصور واسع (1995)اما دراسة عبد الفتاح 
والخروج عن ، والربط بين أفكار لم يكن بينها ارتباط من قبل، ل متعددة وجديدةوالبحث عن حلو ، فكري بال قيود أو حدود

نسانية، المألوف والمعتاد وأن ، واإللمام بالظروف المحيطة، وأن مهارات التفكير اإلبداعي تتمثل في مهارات فكرية وفنية وا 
لمبدع يمتلك قدرات إبداعية عالية وطاقات التفكير اإلبداعي يحسن المناخ العام لعملية القرار من منطلق أن المدير ا

ثارة الفكر، متجددة بداعاته على ابتكار الحلول وا  وأشارت النتائج  .ويخرج عن األفكار التقليدية األمر الذي يظهر قدراته وا 
 .نيةعلى أهمية دور اإلدارة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتي تتمثل في المهارات الفكرية والفنية واإلنسا

هدفت إلى التعرف على "مدى مالئمة المناخ التنظيمي السائد في المنظمات الحكومية دراسة  (1997)كما اجرى جحالن 
والكشف عن ، والتعرف إلى المعيقات التي تحول دون إيجاد المناخ التنظيمي الذي يساعد على اإلبداع اإلداري، لإلبداع

وخلصت  داري بالمنظمات الحكومية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية".العالقة بين المناخ التنظيمي واإلبداع اإل
وأن هناك معيقات تحول دون أيجاد ، الدراسة إلى أن المناخ التنظيمي السائد في المنظمات الحكومية ل يساعد على اإلبداع
لجديدة على ما صدر من قرارات سابقة المناخ التنظيمي الذي يساعد على اإلبداع منها : العتماد في إصدار القرارات ا
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وهيمنة التصالت ، واللتزام بحرفية التعليمات واللوائح، وتأجيل اتخاذ القرارات بدًل من المخاطر بارتكاب األخطاء، مماثلة
كافأة والهتمام بالتركيز على توقيع العقاب في حالة وجود أخطاء في العمل أكثر من الهتمام بم، الرسمية بين األقسام

وقصور نظام الحزافز في تبني األفكار الجديدة؛ ألنها تمثل نسبة مخاطرة وتحٍد ورجوع ، الجوانب اليجابية في األداء
 .الموظفين إلى الرؤساء في أغلب األحيان

منها : تأثر مستوى السلوك اإلبداعي اإلداري اإلبداعي ، عدد من النتائج (Amabel ،2000)وكشفت دراسة أمابل 
ويرتفع مستوى السلوك اإلداري ، والعالقة مع المدير التي يسودها التعاون والنسجام، ة إيجابية بمناخ العمل المالئمبصور 

وأن القدرة على ، اإلبداعي المتعلق بالقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عند استخدام األسلوب الحدسي في حل المشكالت
كمل وجد فروق ذات دللة ، ثر عند استخدام األسلوب النمطي في حل المشكالتاتخاذ القرارات وسعة التصالت ل تتأ

، تبعًا لختالف الجنس والمستوى العلمي، بين مستويات السلوك اإلداري اإلبداع (a=0.05)إحصائية عند مستوى الدللة 
بين مستويات السلوك  (a=0.05)بينما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 وكانت الفروق لصالح المديرين ذوي الخبرة العملية الطويلة.، اإلداري اإلبداعي تبعًا لختالف الخبرة العملية للمديرين
التعرف على العالقة بين مفهوم الولء في عالقات  دراسة كان الهدف منها(2000)اجرى كل من آل خليفة والربيعان  كما

والتعرف إلى نمط اإلبداع ، من خالل إيداع وسائل لتطوير أعمالهم، المديرين إلى اإلبداع في العمل العمل ومدى سعي
مديرًا من مديري  380\1وتكونت عينة الدراسة من ، للمديرين المتعلق بعالقات العمل في األجهزة الحكومية بدولة الكويت

 ختبروا عشوائيًا.ومن في حكمهم في الوزارات والهيئات الحكومية ا، اإلدارات
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها : أن المديرين يدركون أهمية ارتباط المتغيرات التي تتعلق بالجوانب 

بين  (a=0.05)وأنه ل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة ، التنظيمية بأهداف العمل ومصلحته
وأنه ل يوجد ، ف العمل ومدى حرصهم على اقتراح بعض الوسائل اإلبداعية لتطوير أعمالهمولء المديرين على أساس أهدا

 نمط عام نحو اإلبداع أو تطوير عالقات العمل بين المديرين في الوزارات والهيئات الحكومية.
مديرون لتكوين هدفت إلى التعرف على العوامل التي يمكن أن يستخدمها ال فقد (Toremen 2003)اما دراسة ترويمان 

والخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعي في منطقة جوهانسبرغ التعليمية في جنوب ، بيئة إبداعية في المدرسة
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها :أن من العوامل التي تساعد المديرين على تكوين بيئة إبداعية في  .أفريقيا

تاحة الفرصة للعاملين على الرغبة في المجازفة، دالةالمدرسة وتقويم اإلنجازات بع وعدم الخوف من الفشل والتعامل مع ، وا 
وتوفير نظام اتصال يسمح بتبادل ، والحد من البيروقراطية بتركيز السلطات في يٍد واحدة، أخطاء العاملين بالتسامح والرحمة

عطاء وقت كاف للمبدعين، فسيوتقديم الدعم الن، وتشجيع اإلبداع الفردي، الخبرات واألفكار ، ومنح الحوافز للمبدعين، وا 
وأن من ، كما بينت الدراسة أن اإلبداع يمكن تعلمه من خالل الجو المساعد والدعم .وتوفير اإلمكانات المادية لإلبداع

، والتصال المفتوح، الخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعي العالقات اإلنسانية اليجابية بين المديرين والعاملين
 والرؤية الواضحة من قبل اإلدارة للمستقبل.، وتجنب النتقاد، والتعاون

 الدراسات التي تناولت معيقات اإلبداع اإلداري :

هدفت إلى تحديد معيقات اإلبداع اإلداري في فقد  (Amabel & Sini Bag ،1998)اما دراسة أمابل وسنس باغ  
وقد استخدم فيها المنهج الوصفي الوثائقي بالعتماد على الكتب والدراسات ذات ، ي استرالياالمنظمات في مدينة كانبرا ف

 العالقة بموضوع الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها : أن من معيقات اإلبداع اإلداري في المنظمات: عدم توافر المكافآت 

وتناولت نتائج الدراسة المعيقات : العقلية والنفعالية .ي والجتماعي لإلبداعوغياب جو الحرية والدعم الفن، المالئمة لإلبداع
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حيث تم تصنيفها إلى ، وتناولت المعيقات بعمق أكبر، )الخوف والتردد(. واعتمدت في استنتاجها على الجوانب النظرية
 تضمن مجال عددًا من المعيقات ذات العالقة بالمجال.، مجالت

هدفت إلى التعرف على معيقات اإلبداع في المنظمات السعودية. وتوصلت  بدراسة (1999)كما قام هيجان 
الدراسة إلى عدد من النتائج منها : أن الثقافة التنظيمية للمنظمات السعودية ل تزال قاصرة عن توفير المناخ لتشجيع 

وأن ترتيب معيقات اإلبداع اإلداري ، والمديريناإلبداع وتعزيزه على الرغم من توافر الدوافع الداخلية لإلبداع لدى العاملين 
وعدم شيوع جو ، والعتماد المفرط على الخبراء، في المنظمات اإلدارية جاء على النحو اآلتي :اإلفراط في مكافأة النجاح

وقلة ، يةوضعف وضوح الرؤ ، والتمسك باألنماط التقليدية المألوفة، وغياب جو الحرية، والخوف من الفشل، المرح والتسلية
وأن هذه المعيقات تتوافر في ، وغياب الدوافع الداخلية لإلبداع، وضعف مساندة العمل الجماعي، التشجيع من المنظمة
كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم تعاون المنظمات مع  باستثناء غياب الدوافع الداخلية لإلبداع.، المنظمات السعودية

 بداع في هذه المنظمات.المجتمع المحلي يؤدي إلى عرقلة اإل
، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقنيات إنتاج األفكار اإلبداعيةفقد   Gautam) ,2001) اما دراسة غوتام

وتقديم بعض القتراحات؛ لتفعيل واستخدم تقنيات اإلبداع في المنظمات اإلدارية في مدينة جوهر في ، ومعيقات اإلبداع
وأسفرت ، لمنهج الوصفي الوثائقي بالعتماد على الكتب والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسةبهرو في ماليزيا. أستخدم ا

، الدراسة عن عدد من النتائج منها : تشتمل تقنيات إنتاج األفكار اإلبداعية على تقديم تعاريف متعددة للمشكلة األصلية
، ها وافتراض محيط غير مألوف للمشكلة يبني على الإلثارةاألمر الذي يساعد على تحديد نوع الحلول التي يسعى إليها ومدا

وتبني أدوار ، واستخراج دروس من ذلك المحيط، والجمع بين األفكار المتناقضة من أجل كسر حاجز التفكير العتيادي
واستخالص المفهوم عن طريق تحديد كل ما يقع خلف التعبيرات ، وطرح المشكلة من خالل رؤية كل دور، مختلفة

وتجزئة المشكلة إلى أفكار جزئية ، والتوسع في طرح المشكلة، ألساسية في العبارة أو الجملة التي صيغت بها المشكلة بدقةا
كما أوضحت الدراسة أن من معيقات اإلبداع ضعف الرغبة في طرح  .من أجل إنتاج أكبر عدد من األفكار في أقل وقت

، ورؤية المشكلة من خالل مشكالت سابقة قديمة، وحيد للمشكلة الطروحة ووضع حل، لو(-مثل )ماذا، األسئلة الفتراضية
، وبينت الدراسة من المقترحات لتفعيل استخدام تقنيات اإلبداع تجنب تقييم األفكار قبل تكوينها ومقاومة األفكار الجديدة.

، تتمثل في التكلفة والقبول طروحةالمواستخدام معايير لتقويم األفكار ، وترتيبها حسب األولوية، وتقويم عرض األفكار
 والمالئمة للهدف.

 الدراسات التي تناولت المهارات الالزمة لتنمية اإلبداع

أن مديري المدارس البتدائية بولية الباما بحاجه ماسه إلى معلومات  (Dowdle ،2001)فقد كشفت دراسة دودل 
وكذلك أولياء ، والتالميذ، أجل توطيد عالقاتهم بالمعلمين إضافية تمكنهم من تطوير مهارات اإلبداع الداري لديهم من

 األمور.
من حيث آراء مديري المدارس  (a=0.05)وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

ء المديرون تعزى إلى متغير وخاصة فيما يتعلق بأهمية اختيار المهام الدارية التي يقوم بها هؤل، البتدائية في ولية الباما
 الجنس.

 يمكن أن تخدم الميدان متى تم أخذها بعين العتبار.، ثم قّدمت في ضوء هذه النتائج مجموعة من التوصيات
حاولت التعرف إلى كيفية تعامل مديري المدارس الثانوية بأمريكا مع فقد  (Garber ،2005)اما دراسة جاربر 

براز أهم ، والكشف عن أهم األساليب التي تستخدم في الحوار والنقاش، تهم المدرسةالعاملين حول الموضوعات التي  وا 
وتوصلت الدراسة ، المهارات التي يستخدمها هؤلء المديرون في تيسير أعمال المدرسة وأمورها العملية والتربوية واإلدارية

بين المديرين الجدد والقدامى تعزى إلى الموقع  إلى مجموعة من النتائج كان أهمها : عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية
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وعللت الدراسة عدم وجود مثل هذه الفروق إلى طبيعة العمليات اليومية ، أو الخبرة العملية، الجغرافي والمستوى الوظيفي
وى الدللة كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحائية عند مست، التي توجد في المدارس الثانوية المختلفة

(a=0.05)  من حيث كيفية تعامل مديري المدارس الثانوية بأمريكا مع العاملين حول الموضوعات التي تهم المدرسة تعزى
، ثم قّدمت مجموعة من التوصيات التي تنمي اإلبداع وحل المشكالت بطرق جديدة ومبتكرة، إلى متغير المؤهل العلمي

 المجال إذا أخذت بعين العتبار. ويمكن لهذه التوصيات أن تفيد في هذا
حاولت التعرف إلى المسؤوليات اإلدارية والفنية لمديري المدارس بدولة التي  (1991)كما كشفت دراسة النابه 

هل هو أسلوب تقليدي ام اسلوب ، والتعرف إلى نوعية األسلوب اإلداري السائد في هذه المدارس، اإلمارات العربية المتحدة
، بداع اإلداري ومركزية الإلدارة في اتخاذ القرارات والصالحيات الممنوحه للمديرين في تنفيذ هذه القراراتيعتمد على اإل

براز المشكالت التي تعيق اإلبداع في اإلدارة المدرسية واألساليب التي تنبع في مواجهتها.  وا 
لستزادة من الجديد في مجال اإلدارة من أفراد عينة الدراسة أبدوا رغبتهم في ا (78%)وكان من أبرز نتائجها أن 

بعدة توصيات يمكن أن تسهم في الرتقاء  الدراسةوفي النهاية أوصت ، من خالل برامج التدريب أثناء الخدمة، المدرسية
 بمستوى أداء المديرين ومساعدتهم في رفع مستوى اإلبداع في العمل اإلداري أو اإلشرافي.

 تعليق على الدراسات السابقة

فهي تتناول موضوع ، يتضح أن الدراسة الحالية تتفق معها من حيث موضوعها، ظر إلى الدراسات السابقةبالن .1
 إل أنها تختلف من حيث تناول مجالت الموضوع.، اإلبداع اإلداري

دراسة آل ، دراسة الطيب، دراسة عساف، دراسة جحالن، دراسة هيجان، اهتمت بعض الدراسات السابقة مثل دراسة .2
بدراسة المؤسسات والمنظمات الحكومية كالوزارات والبنوك التجارية ، دراسة أمابل وسنس باغ، والربيعان خليفة
 وهنا اختلفت مع الدراسة الحالية التي درست المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين.، وغيرها

، ولكنها خلت من الدراسات المحلية، يةيالحظ على الدراسات السابقة أنها شملت العديد من البيئات العربية واألجنب .3
 وهذا يعني أن الدراسة الحالية تمثل أفكارًا جدية في مجال العمل اإلداري الفلسطيني.

، اللتي تناولت مقومات اإلبداع اإلداري من حيث : التحسس للمشكالت، ، اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الطيب .4
 التجاه نحو الهدف.ومواصلة ، والمرونة، واألصالة، والطالقة

اللتين تناولتا عملية اإلبداع اإلداري من حيث :  (Gautam)اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عساف ودراسة غوتام  .5
 .وتحليل األفكار وتنفيذها، وانتاج األفكار وتنميتها، اكتشاف المشكلة وتحديدها

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

والتربوية؛ ألنه  والجتماعية القتصاديةتقدم الدول وتطورها في شتى الميادين:  يعتبر اإلبداع اإلداري من أهم ركائز
حيث أن اإلبداع اإلداري ، أنواعها باإلضافة إلى تحسين أساليب العمل بطرق مبتكرة باختالفيساعد في حل المشكالت 

ثار ، القرارات لتخاذيؤدي إلى تحسين المناخ العام  والمفيدة. كما يعمل  الجديدةة األفكار كما يعمل على كسر الحواجز وا 
نتاج عدد أكبر من األفكار في أقل وقت ، العتياديوالتخلص من التفكير ، اإلبداع اإلداري على تحديد نوع الحلول وا 

 (Gautam ،2001غوتام).وجهد
مناسٍب للتعليم  وفي مجال اإلدارة المدرسية يوجد الكثير من التحديات التربوية التي تتطلب من المدير توفير جوٍ 

عن  وذلك ألنه يفترض أّل يعمل بعيداً ، وفي خضم تلك التحديات يجد مدير المدرسة نفسه أمام عقبات كثيرة جداً ، والتعلم
بل يعمل في غمار تلك األحداث ؛لن مهمته أن ينشئ أجياًل ، ورديئها، سيئها، حلوها ومرها، معترك الحياة المعاصرة
ّل ضاعت هويتها ودفتن ، وتساير الركب البشري، ويوجد أممًا من المفترض أن تتعايش مع الواقع تتسلح بالعلم واإلبداع وا 

 أصولها.
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فقد ، في مساق التدريب العملي  في محافظة الخليل ومن خالل اشراف الباحث على الطلبة المتدربين في المدارس
تتعلق بهيكلية المدرسة ، ؛ ألسباب تتنوع بين أسباب داخلية اإلدارة المدرسية بتنمية اإلبداع في المدرسة اكتراثلحظ عدم 

 .بالمناخ التربوي في فلسطين عامة المحيطةوأسباب خارجية تتمثل في المعيقات ، ونظامها
وتتلخص مشكلة الدراسة في تحديد دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع المدارس الحكومية في محافظتي الخليل 

والتخصص في ، وسنوات الخبرة، ومكان العمل، والمؤهل العلمي، مدى تأثرها بمتغيرات )الجنس ومعرفة، وبيت لحم
 البكالوريوس.

 لذا فان هذه الدراسة ستحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما دور الدارة المدرسية في تنمية البداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من  .1

 ة نظر مديريها ؟وجه
 ما المعيقات التي تعيق المدير من تنمية اإلبداع عند الطلبة؟ .2
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس  .3

، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، تعزى لمتغيرات )الجنس، الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها
 والتخصص في البكالوريوس(؟، ومكان العمل

 أهمية الدراسة:

واسهامها الملحوظ في تحسين عملية التعليم ، ودورها الفاعل، تتبع أهمية هذه الدراسة من أهمية اإلدارة المدرسية
 .والتعلم ومدى مساهمتها في تطوير مهارات البداع لدى طلبة المدارس

 -سة في :وتبرز اهمية الدرا
التعرف إلى دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم  .1

 ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها.
 تشجع هذه الدراسة على إجراء مزيد من الدراسات حول دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع. .2
للتعرف إلى دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع ، في مجال اإلدارة المدرسيةتشكل هذه الدراسة حافزًا للعاملين  .3

 في المدارس الحكومية من أجل تعريفهم بطرق اإلدارة المدرسية فيما يتعلق بتنمية اإلبداع.
 .فمعرفة هذه المعيقات يعتبر خطوة أولى من أجل التغلب عليها، توضيح معيقات اإلبداع في المدارس .4
ت التي ستتوصل إليها هذه الدراسة ستساعد في تنمية اإلبداع في المدارس عامة. كما تبدو أهمية هذه التوصيا .5

 والمتمثلة في:، الدراسة أيضًا في الفئات التي سوف تستفيد منها
المديرين والمديرات : حيث ستوضح لهم هذه الدراسة كيفية مساهمة اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع  .1

 الفلسطينية عامة. في المدارس
الطالب في المدارس: وهم الذين ستنعكس عليهم الفائدة التي سيكسبها المعلمون فتزيد من تحصيلهم   .2

 .ومهارات التفكير اإلبداعي لديهم، العلمي
 الباحثون في مجال اإلدارة المدرسية واإلبداع من وجهة نظر المديرين والمديرات في المستقبل. .3

 أهداف الدراسة:

 الدراسة تحقيق األهداف اآلتية:حاولت 
معرفة دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من  .1

 .وجهة نظر مديريها
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على ، والتخصص في البكالوريوس(، ومكان العمل، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، دراسة أثر متغيرات )الجنس .2
الدراسة المتمثل في دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل  موضوع

 وبيت لحم ومعيقاتها منة وجهة نظر مديريها 
 تحديد اهم المعيقات التي تعيق مدير المدرسة من تنمية البداع  .3

 حدود الدراسة:

 تم تحديد الدراسة بالحدود اآلتية :
 ري : )المديرون والمديرات في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم(.المحدد البش .1
 (.2015-2014المحدد الزماني : )الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية  .2
 المحدد المكاني : )محافظتي الخليل وبيت لحم(. .3
وتمثيل العينة لمجتمع ، عامل ثباتهامحدد أداة الدراسة وتعتمد نتائج الدراسة على مدى صدق األداة المستخدمة وم .4

 الدراسة.

 مصطلحات الدراسة:

، وما يحيط به من مؤثرات بما يتوفر لديه من قدرات عقلية وفكرية، : مجموعة من العمليات التي يستخدمها الفرداإلبداع 
 (.2001، لنمرأو المجتمع الذي يعيش فيه )ا، أو للمنظمة التي يعمل فيها، ينتج إنتاجًا نافعًا له ؛مختلفة

 : هو استجابات المديرين في اإلدارة المدرسية لتنمية اإلبداع كما تحددها أداة الدراسة.التعريف اإلجرائي لإلبداع اإلداري
المدرسية : الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمي )المدرسة( إداريين وفنيين بغية  اإلدارة

لتربوية داخل المدرسة ؛تحقيقًا يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربيًة صحيحة وعلة أسس تحقيق األهداف ا
 (.1999، سليمة )أحمد

المدير: هو فرد في المدرسة مسؤول عن أداة مجموعة من المرؤوسين بغرض تحقيق أهداف المدرسة وذلك من خالل ما 
األمثل  الستخدامتخطيط وتنظيم وصنع واتخاذ القرار وقيادة وتوجيه وثم الرقابة مع يقوم به من وظائف العملية اإلدارية من 

 (.2005، فيه المدرسة )الحر المتاحةللموارد 
 البتدائيةالمدرسة: هي مؤسسة تعليمية يتعلم بها التالميذ الدروس لمختلف العلوم وتكون الدراسة بها عدة مراحل وهي 

 م المدارس في فلسطين إلى مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس تابعة لوكالة الغوث.واإلعدادية والثانوية. وتنقس
 : هي المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وتشمل المدارس األساسية والثانوية.المدارس الحكومية

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

ني لجمع البيانات من مجتمع الدارسة وسعى إلى التعرف على دور اإلدارة استخدم الباحث المنهج الوصفي الميدا
المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها وهذا 

 األسلوب يناسب أغراض الدارسة.

 مجتمع الدراسة:

رات في محافظتي الخليل وبيت لحم في الفصل األول من العام الدراسي يتكون مجتمع الدراسة من المديرين والمدي
( مدرسة 429. وقد بلغ عدد المدارس حسب إحصائيات مديريات التربية والتعليم في هاتين المحافظتين )(2015_2014)

 للذكور واإلناث.
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 عينة الدراسة:

( من مجموع 50ثلت هذه العينة ما نسبته )%وقد م، ( مدير مدرسة حكومية215تكونت عينة الدراسة الحالية من )
وبلغ عدد الستبانات المسترجعة  ، الباحث العينة وفقا للطريقة العشوائية البسيطة الفردية وقد اختار، المجتمع الدراسي الكلي

 )ا( موالجدول رق، ( من عينة الدراسة91. حيث مثلت ما نسبته )%( استبانة196والتي جرى عليها التحليل اإلحصائي )
 يوضح ذلك. 

 ( يوضح خصائص العينة الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة1جدول رقم )

 النسبة العدد  المتغير
 44.9 88 ذكر الجنس

 55.1 108 انثى
 34.7 68 مديرية جنوب الخليل مكان العمل

 23.5 46 مديرية وسط الخليل
 18.9 37 مديرية شمال الخليل
 10.2 20 مديرية بيت لحم

 5.1 10 مديرية بيت ساحور
 7.7 15 مديرية بيت جال

 12.8 25 دبلوم المؤهل العلمي
 73.5 144 بكالوريوس

 13.5 27 دبلوم عالي فأعلى
 29.1 57 سنوات 5أقل من  الخبرة

 34.7 68 سنوات 5-10
 36.2 71 سنوات 10أكثر من 

 37.75 74 علمي التخصص
 62.25 122 أدبي

 اداة الدراسة

طور ، دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارسولمعرفة ، بالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة
الباحث استبانة مكونة من قسمين : يشتمل القسم األول على معلومات عامة ضمت متغيرات الدراسة: وهذه المتغيرات هي 

في حين  .وسنوات الخبرة في العمل اإلداري والتخصص في البكالوريوس، ومكان العمل، المؤهل العلميو ، متغير الجنس
باإلضافة إلى سؤالين إنشائيين يتصالن بمعيقات اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في ، ( فقرة39تكونت الستبانة من )

وتم تقسيم الفقرات إلى خمسة ، ن وجهة نظر مديريهاالمدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها م
 : كاآلتيوهي ، مجالت

، والبيئة المدرسية (20-24والمناهج التعليمية من )، (15-19المجتمع المحلي من )، (1-14اإلدارة المدرسة من )
 (.29-39( أما  مجال المعلم من )25-28من )

باحث باستخدام مقياس ليكرت خماسي البعاد لإلجابة عن الفقرات وللخروج بنتائج علمية دقيقة لهذه الدراسة قام ال
، ولها ثالث درجات، وبدرجة متوسطة، ولها أربع درجات، وبدرجة كبيرة، ولها خمس درجات، وهي :بدرجة كبيرة جدا
 ولها درجة واحدة.، وبدرجة قليلة جدا، وبدرجة قليلة ولها درجتان
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 صدق األداة :

إذ قام الباحث بعرض األداة على مجموعة من المحكمين المختصين في ، لى الصدق المنطقياعتمد في صدق الدراسة ع
  .التربية وعلم النفس الذين أبدوا بعض القتراحات واآلراء حولها. وقد عدلت بعض البنود في ضوء اقتراحاتهم وآرائهم

 ثبات أداة الدراسة :

وذلك من خالل ، والدرجة الكلية، لداخلي ألبعاد األداة الخمسةللتحقق من ثبات أداة الدراسة فحص الباحث التساق ا
على ، ( Test Restفقد استخدم الباحث طريقة إعادة الختبار ) ، ( Cronbach  Alphaحساب معامل كرونباخ ألفا )

، (78، 0سية )وقد بلغت قيمة الثبات لبعد الدارة المدر ، ( مديرا ومديرة وطالبة من مدراء المدارس20عينة مكونة من )
ولبعد مجال المعلم ، (79، 0ولبعد البيئة المدرسية )، (81، 0ولبعد المناهج التعليمية )، (82، 0ولبعد المجتمع المحلي )

 (.80، 0في حين بلغت قيمة الثبات للدرجة الكلية )، (81، 0)

 نتائج الدراسة:

 اوال : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي
المدرسية في تنمية االبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من وجهة  ما دور االدارة
 نظر مديريها؟؟

ولالجابة عن هذا التساؤل استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة 
ومن اجل تفسير  بالغ عددها خمسة مجالت والدرجة الكلية لكل منها.التقدير لكل فقرة ولكل مجال من مجالت الستبانة وال

%( الى اقل من 70%( فأعلى بدرجة كبيرة جدا. من )80النتائج بصورة دقيقة فقد تم اعتماد النسب المئوية التية: من )
درجة قليلة. %( ب60%( الى اقل من )50%( بدرجة متوسطة. من )70%( الى اقل من )60%( بدرجة كبيرة. من )80)

 %( بدرجة قليلة جدا.50اقل من )
ونظرا لوجود خمسة مجالت تتناولها النتائج تحت السؤال الول وتتمثل في ) الدارة المدرسية والمجتمع المحلي  

 والمناهج التعليمية والبيئة المدرسية ودور المعلم( فسوف يتناول الباحث هذه النتائج كل واحدة منها منفردة على النحو
 التالي:

 المجال االول: االدارة المدرسية.
قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير لمجال الدارة 
المدرسية في تنمية البداع من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين كما يتضح من الجدول 

 التي:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير لمجال االدارة 2دول )ج

 المدرسية مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي

 
درجة 
 التقدير

 
النسبة 
 المئوية

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 

 
 الفقرة

 
رقم 
 الفقرة

 7 ون بين المدير والمشرف يساعد في تنمية البداع لدى المعلمين والمتعلمينالتعا 0.764 4.220 84.4 كبيرة جدا
 11 القدرة على ادارة الزمات تساعد في زيادة مستويات البداع في المدرسة 0.549 4.194 83.9 كبيرة جدا
 14 نمط القيادة المتبع من قبل الدارة المدرسية يزيد من البداع 0.698 4.139 82.8 كبيرة جدا
 13 المرونة في التعامل مع المعلمين والطالب ينمي البداع بشكل افضل 0.693 4.127 82.6 كبيرة جدا
 10 تؤدي زيادة سنوات الخبرة الى قدرة اكبر على تنمية البداع في المدارس 0.608 4.117 82.3 كبيرة جدا
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 0.512 4.096 81.9 كبيرة جدا
شأنها تنمية شخصية المتعلم وتطوير  يسهم مدير المدرسة بتطوير نشاطات من

 جوانب التفكير لديه
2 

 1 تلبي الدارة المدرسية حاجات المتعلمين بشتى اشكالها 0.614 4.072 81.4 كبيرة جدا
 9 يوجد اهتمام من قبل الدارة المدرسة باستشراف المستقبل 0.666 3.918 78.4 كبيرة
 12 مدير يزيد من تنمية البداع بشكل افضلالذكاء العاطفي لل 0.732 3.886 77.7 كبيرة
 5 تساعد الدارة المدرسية على تنمية البداع لدى الطالب 0.677 3.846 77.5 كبيرة
 3 تعقد دورات لتأهيل المديرين في مجال الدارة المدرسية واحدث الطرق المسانده لهم 0.787 3.642 72.9 كبيرة

 متوسطة
68.0 
 

3.398 
 

0.806 
جلسات عصف ذهني للوصول الى افضل الحلول للمشاكل التي تواجه يتم عقد 

 الدارة المدرسية
8 

 54.8 قليلة
2.739 

 
 4 يوجد تداخل بين عمل العاملين في الدارة مما يعطل تنمية البداع في المدارس 0.981

 6 دور المدير هو رقابي فقط 0.977 2.112 42.3 قليلة جدا
 درجة الكلية لمجال الدرة المدرسيةال 0.313 3.751 75.0 كبيرة

( ان درجة التقدير في مجال الدارة المدرسية في تنمية البداع من وجهة 2يتضح من ترتيب النتائج الجدول السابق)
( حيث كانت نسبة الستجابة عليها 1، 2، 10، 13، 14، 11، 7نظر المديرين كانت كبيرة جدا على الفقرات ) 

اقل من -%70( حيث تراوحت نسبة الستجابة عليها بين )3، 5، 12، 9نت كبيرة على الفقرات )%فاكثر( كما كا80)من
( والتي تنص على "يتم عقد جلسات عصف ذهني للوصول الى افضل الحلول 8%( كما كانت متوسطة على الفقرة )80

( والتي 4كانت قليلة على الفقرة ) %( كما68للمشاكل التي تواجه الدارة المدرسية" حيث كانت نسبة الستجابة عليها )
تنص على "يوجد تداخل بين عمل العاملين في الدارة مما يعطل تنمية البداء في المدارس" حيث كانت نسبة الستجابة 

( والتي تنص على "دور المدير هو رقابي فقط" حيث كانت نسبة 6%( كما كانت قليلة جدا على الفقرة )54.8عليها )
الكلية لجابات عينة الدراسة نحو السئلة المتعلقة بمجال الدارة المدرسية  الدرجة%( كما كانت 42.3ا )الستجابة عليه

 %( وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو السئلة.75في تنمية البداع بلغت )
 المجال الثاني: المجتمع المحلي.

يارية والنسب المئوية ودرجة التقدير في مجال المجتمع قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المع
كما يتضح من الجدول ، المحلي في تنمية البداع من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم

 التي:

( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير لمجال المجتمع 3جدول )

 المحلي مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي

درجة 
 التقدير

النسبة 
 المئوية%

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
رقم  الفقرة المعياري

 الفقرة

 0.774 3.744 74.9 كبيرة
لياء المور حول تحصيل ابنائهم يزيد من فرص استطالع اراء او 

 تنمية البداع
18 

 0.744 3.742 74.8 كبيرة
التعاون مع اولياء المور في حل مشكالت الطالب يزيد من تنمية 

 البداع
19 

 17 عقد ندوات يحضرها اولياء المور تساهم في تنمية البداع 0.813 3.533 70.7 كبيرة
 16 وجود مجلس الولياء المور يزيد من تنمية البداع في المدرسة 0.894 3.433 68.7 متوسطة

 0.971 3.138 62.8 متوسطة
تتعاون الدارة المدرسية مع مراكز للبحوث والدراسات من اجل تنمية 

 البداع فيها
15 

 الدرجة الكلية لمجال المجتمع المحلي 0.614 3.518 70.4 كبيرة
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ن درجة التقدير في مجال المجتمع المحلي في تنمية البداع من وجهة نظر ( ا3يتضح من الجدول السابق )
% ( كما 80%_اقل من 70( حيث تراوحت نسبة الستجابة عليها بين )17، 19، 18المديرين كانت كبيرة على الفقرات )

نت الدرجة الكلية %( كما كا62.8)، %(68.7( حيث كانت نسبة الستجابة عليها )15، 16على الفقرات ) متوسطةكانت 
%( وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة 70.4لجابات عينة الدراسة نحو السئلة المتعلقة بمجال المجتمع المحلي بلغت )

 نحو السئلة.
 المجال الثالث: المناهج التعليمية.

قدير لمجال المناهج قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الت
كما يتضح من ، التعليمية في تنمية البداع من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية من محافظتي الخليل وبيت لحم

 الجدول التي:

( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير لمجال المناهج 4جدول )

ق المتوسط الحسابيالتعليمية مرتبة تنازليا وف  

درجة 
 التقدير

النسبة 
 المئوية%

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
رقم  الفقرة المعياري

 الفقرة

 0.669 4.025 80.5 كبيرة جدا
النشطة المدرسية المساندة للمنهاج تساعد على اكتشاف الموهوبين 

 والمبدعين في المدرسة
20 

 21 المدرسة تسهم في تنمية البداع لدى الطلبة المناهج التعليمية في 0.681 3.575 71.5 كبيرة
 24 المناهج الدراسية تساعد على تنمية البداع 0.748 3.391 67.8 متوسطة

 0.834 3.273 65.5 متوسطة
يتعاون المدير مع المشرف في وضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيق 

 اهداف المنهاج
22 

 23 لبداع والحث على ممارسته بالمدرسةيوجد برامج لتعليم ا 0.814 2.769 55.4 قليلة
 الدرجة الكلية لمجال المناهج التعليمية 0.517 3.406 68.1 متوسطة

( ان درجة التقدير في مجال المناهج التعليمية في تنمية البداع من وجهة نظر 4يتضح من الجدول السابق )
نشطة المدرسية المساندة للمنهاج تساعد على اكتشاف ( والتي تنص على " ال20المديرين كانت كبيرة جدا على الفقرة )

 الموهوبين والمبدعين في المدرسة"
( والتي تنص على " المناهج 21%( كما كانت كبيرة على الفقرة )80.5حيث كانت نسبة الستجابة عليها )

 متوسطة%( كما كانت 71.5ها )التعليمية في المدرسة تسهم في تنمية البداع لدى الطلبة" حيث كانت نسبة الستجابة علي
( والتي 23%( كما كانت قليلة على الفقرة )65.5)، %(67.8( حيث كانت نسبة الستجابة عليها )24، 22على الفقرات )

%( كما 55.4تنص على "يوجد برامج لتعليم البداع والحث على ممارسته بالمدرسة " حيث كانت نسبة الستجابة عليها )
%( 68.1لجابات عينة الدراسة نحو السئلة المتعلقة بمجال المناهج التعليمية لتنمية البداع بلغت ) كانت الدرجة الكلية

 وهذا يدل على درجة تقدير متوسطة لالسئلة.
 المجال الرابع : البيئة المدرسية

ير لمجال دور البيئة والنسب المئوية ودرجة التقد، والنحرافات المعيارية، قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية
كما يتضح من ، المدرسية في تنمية البداع  من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم

 الجدول اآلتي 
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واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير لمجال البيئة ، ( : المتوسطات الحسابية5جدول )

ق المتوسط الحسابي المدرسية مرتبة تنازليا وف  

درجة 
 التقدير

النسبة 
 المئوية%

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الفقرة المعياري

رقم 
 الفقرة

كبيرة 
 جدا

80.4 4.020 0.717 
ضرورة توافر مناخ تعليمي تعلمي اجتماعي يشجع على تنمية القدرات 

 البداعية بين المعلم وطالبه
27 
 

 28 رس من عدم توفر امكانات مادية تساعد على تنمية البداع فيهاتعاني المدا 0.942 3.757 75.2 كبيرة
 25 يتوفر في المدرسة مناخ يحفز الطلبة والمعلمين على البداع 0.898 3.580 71.6 كبيرة
 26 البيئة المدرسية تعيق توفير مناخ لالبداع في المدرسة 1.163 2.716 54.3 قليلة
 لية لمجال البيئة المدرسيةالدرجة الك 0.451 3.519 70.4 كبيرة

( أن درجة التقدير في مجال البيئة المدرسية في تنمية البداع من وجهة نظر 5يتضح من الجدول السابق رقم )
والتي تنص على ضرورة توفير مناخ تعليمي تعلمي اجتماعي يشجع على ، (27المديرين كانت كبيرة جدًا على الفقرة )

كمان كانت كبيرة على الفقرات ، %(80.4المعلم وطالبه جيث كانت نسبة الستجابة عليها ) تنمية القدرات البداعية بين
(  والتي تنص 26كما كانت قليلة على الفقرة )، %( 71.6)، %(75.2حيث كانت نسبة الستجابة عليها )، ( 25، 28)

كما كانت الدرجة ، %(54.3الستجابة ) على " البيئة المدرسية تعيق توفير مناخ لإلبداع في المدرسة"  حيث كانت نسبة
وهذا يدل ، %( 70.4الكلية إلجابات عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة بمجال البيئة المدرسية  في تنمية اإلبداع بلغت )

 .على نسبة موافقة كبيرة نحو األسئلة
 المجال الخامس : مجال المعلم. 

والنسب المئوية ودرجة التقدير لمجال المعلم  ، لنحرافات المعياريةوا، قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية
 كما يتضح من الجدول اآلتي : ، في تنمية البداع  من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية محافظتي الخليل وبيت لحم

لمجال المعلم   والنسب المئوية ودرجة التقدير، واالنحرافات المعيارية، ( :يبين المتوسطات الحسابية6جدول )

 مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي 
درجة 
 التقدير

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الفقرة المعياري

رقم 
 الفقرة

 0.530 4.515 90.3 كبيرة جدا
وضع المعلم المناسب في التخصص المناسب يزيد من فرص تنمية البتكار في 

 المدرسة
36 

 37 تحفيز المعلمين ماديا ومعنويا ينمي البداع بشكل جيد في المدرسة 0.594 4.484 89.7 كبيرة جدا

 0.564 4.430 88.6 كبيرة جدا
لبد من برامج خاصة لعداد المعلمين المبدعين والستمرار في تدريبهم ونموهم 

 المهني
39 

 35 البداع في المدرسة التطور الدائم للكادر التعليمي يساعد في تنمية 0.579 4.413 88.3 كبيرة جدا
 38 وجود حوار مع المعلمين ومناقشتهم في العمل التربوي يزيد من دورهم البداعي 0.569 4.408 88.2 كبيرة جدا
 30 تشجيع الدارة المدرسية المعلمين على استخدام اساليب تربوية ابداعية في التدريس 0.601 4.317 86.4 كبيرة جدا
 32 تساعد ادارة المدرسة المعلمين في تنظيم العملية التعليمية 0.543 4.306 86.1 كبيرة جدا

 0.669 4.276 85.5 كبيرة جدا
تنمية العنصر البشري في المدرسة والممثل بالمعلم لنه احد ركائز تنمية البداع في 

 المدرسة
29 

 33 كار والتجديد في نفوس المعلمينتعتقد الدارة بضرورة غرس مبادئ البداع والبت 0.680 4.244 84.9 كبيرة جدا
 34 منح المعلمين بعض الصالحيات يساعد في تنمية البداع في المدرسة 0.564 4.173 83.5 كبيرة جدا
 31 تساعد الدارة المدسية المعلمين في تنمية المهارات الخاصة لديهم 0.507 4.117 82.3 كبيرة جدا
 لية لمجال المعلمالدرجة الك 0.383 4.334 86.7 كبيرة جدا
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ان درجه التقدير في مجال المعلم في تنميه البداع من وجهه نظر المدربين  (7) يتضح من الجدول السابق رقم
كما ، (31، 34، 33، 29، 32، 30، 38، 35، 39، 37، 36وهي على الترتيب ) جميعهاكانت كبيره جدا في الفقرات 

وهذا ، (86%.7بمجال المعلم في تنميه اإلبداع بلغت ) المتعلقة األسئلةنحو  الدراسةإلجابات عينه  الكلية الدرجةكانت 
 .لألسئلةيدل على درجه تقدير كبير جدا 

 من وجهه نظر المدربين: الدراسةترتيب مجاالت محور 
؛ وذلك في ضوء الخمسةقام الباحث بعمليه ترتيب للمجالت الدراسة، لمجالت  الكلية للدرجةولتوضيح النتائج 

في تنميه البداع من وجهه  الدراسةودرجه التقدير لمجالت ، المئويةوالنسب ، المعياريةوالنحرافات ، الحسابيةالمتوسطات 
 وهذا يتضح من الجدول التالي :، محافظتي الخليل وبيت لحم في الحكوميةنظر مديري المدارس 

 الدراسةودرجه التقدير لمجاالت ، المئوية والنسب، المعياريةواالنحرافات ، الحسابيةالمتوسطات  (:8جدول)

.مرتبه تنازليا وفق المتوسط الحسابي  

المتوسط  المجال الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة
 %المئوية

 درجه التقدير

 كبيره جدا 7.86 383.0 334.4 المعلم 1
 كبيره 0.75 313.0 751.3 المدرسية اإلدارة 2
 كبيره 4.70 613.0 518.3 المجتمع المحلي 3
 كبيره 4.70 451.0 519.3 المدرسيةالبنيه  4
 متوسطة 1.68 417.0 406.3 التعليميةالمناهج  5
 كبيره 4.76 290.0 819.3  الكلية الدرجة

 المئوية النسبة(ان درجه التقدير في مجال المعلم كانت كبيره جدا وقد بلغت 8يتضح من ترتيب نتائج الجدول السابق )
%(ومجال المجتمع المحلي كانت كبيره (75 المئوية النسبةوقد بلغت ، كانت كبيره المدرسية اإلدارة%(ومجال 7.86)

 المئوية النسبةوقد بلغت ، كانت كبيره ايضا المدرسية البيئة%(ومجال 4.70) المئوية النسبةوقد بلغت ، ايضا
عينه  إلجابات الكلية الدرجة%(اما 1.68) المئوية ةالنسبوقد بلغت متوسطة، كانت  التعليمية(ومجال المناهج 4.70)

محافظتي الخليل وبيت  ف الحكوميةفي تنميه البداع في المدارس  المدرسية اإلدارةفي مجال  المتعلقة األسئلةنحو  الدراسة
 .األسئلة%(وهذا يدل على درجه تقدير كبيره من 4.76ومعيقاتها من وجهه نظر مديريها فقد بلغت )لحم 

 بسؤال الدراسة الثاني: المتعلقةيا النتائج ثان

 ؟الطلبةما المعيقات التي تعيق المدير من تنميه االبداع عند 
وكانت اهم المعيقات التي ، على السؤال الثاني العينةإلجابات افراد  المئويةعن هذا السؤال تم استخراج النسب  ولإلجابة

 :يأتيكما  الطلبةتعيق المدير من تنميه البداع عند 
يشكل عائقا كبيرا امام  األنشطةلتنفيذ  الالزمةمدرسيه تحتوي على المرافق  بيئة%(ان عدم توفير 92بين ما نسبه ) -

 .تنميه البداع
حيث ل يتوفر للمدير الوقت  والمكتبية اإلدارية%( ان من اهم المعيقات البداع كثره العباء 89واشار ما نسبه ) -

 الطلبة.شطه من شانها تنميه البداع لدي الكافي للتخطيط ولتنفيذ ان
%( ان قله الدعم المادي الموجه للمدارس يشكل عائقا اساسيا في وجه تنميه البداع في المدارس 82وبين ما نسبه ) -

 .دراسةقيد 
 .في اتخاذ القرار تمثل عائقا كبيرا امام تنميه البداع والمركزية التربوية%( ان القوانين 79واشار ما نسبه ) -
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تشكل عائقا كبيرا امام تنميه البداع  الدراسةوقله عدد ايام ، وكثافه المنهاجالدراسة، ط غ( ان ض73%وأشار ما نسبه ) -
 .في المدارس

عدم وجود معلمين لديهم انتماء  دراسة( ان من اكثر معيقات تنميه البداع في المدارس قيد 69%كما اشار ما نسبه ) -
 اساسيا من معيقات البداع في المدارس.وهذا يشكل عائقا  المهنةالى 

يشكل ايضا ، والالمنهجية اإلبداعيةان عدم وجود معلمين متخصصين في النشاطات 67% ) ما نسبه ) كما اشار -
 .عائقا كبير امام تنميه البداع

ديرين والتعامل للم الكافيةوعدم منح الصالحيات المدرسية،  اإلدارة( ان عدم ثقه المسؤولين في (62%واشار ما نسبه  -
 .معهم كمفتشين فقط يعيقهم في تنميه البداع

 .وعدم متابعتهم تعلم اولدهم يمثل عقبه امام تنميه البداع، ( ان اهمال الهل59%اشار ما نسبه ) -
تمثل عقبه كبيره امام  الفلسطينيةالتي تمر فيها الراضي  والسياسية القتصادية( ان الوضاع 57%اوضح ما نسبه ) -

 .ميه البداعتن
 الثالث: الدراسةبسؤال  المتعلقةالنتائج  ثالثا :

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس 
ومكان ، ةوسنوات الخبر ، والمؤهل العلمي، تعزى لمتغيرات )الجنس، الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها

 والتخصص في البكالوريوس(؟، العمل
( في تقدير المديرين a=0.05هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند الدللة ) نتائج المتغير االول من السؤال الثالث:

ر لمجال اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى لمتغي
 الجنس ".

واختيار )ت( للمجموعات المستقلة ، والنحرافات المعيارية، ولفحص هذه الفرضية تم استخدام المتوسطات الحسابية
(t-Test: كما هو موضح في الجدول التي ) 

 ( : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في9الجدول )

 .المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى إلى متغير الجنس

درجة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس
 مستوى الداللة قيمة )ت( الحرية

 293 3.868 88 ذكر
194 2.105 0.037 

 583 3.081 108 أنثى
 (a=0.05دال إحصائيا عند مستوى الدللة )* 

(وهذه القيمة أصغر من القيمة المحددة في 0.037أن قيمة مستوى الدللة )، ( السابق9تضح من الجدول )ي
ولذلك فإننا نرفض الفريضة ونقول بأنه " توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ، (0.05الفريضة وهي )

(a=0.05) ، اإلبداع في المدارس الحكومية  في محافظات محافظتي في تقدير المديرين لدور الدارة المدرسية في تنمية
 تعزى إلى متغير الجنس لصالح المدراء الذكور.، الخليل وبيت لحم ومعيقاتها "

 (3.081( أعلى منه لإلناث )3.898ويتضح من الجدول أن الوسط الحسابي للذكور )
في تقدير  ( a=0.05عند مستوى الدللة ) صائيةنتائج المتغير الثاني من السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إح

، المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها
 تعزى لمتغيرالمؤهل العلمي



  م2015/آب           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        22العدد/

43 

ليل التباين الحادي واختبار تح، والنحرافات المعيارية، ولفحص هذه الفرضية تم استخدام المتوسطات الحسابية
(one way ANOVAللعينات المستقلة ) ،( 10وكانت النتائج كما هو مبين في الجدولين) ،(11: ) 

( : المتوسطات الحسابية لمجال اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في 10جدول)

 إلى المؤهل العلمي  محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها تعزى

 المتوسط الحسابي العدد المتغير
 3.773 25 دبلوم

 3.746 144 بكالوريوس
 3.751 27 دبلوم عال أو ماجستير فأعلى

وللتحقق ما ، ( أن هناك فروقا بين األوساط الحسابية لفئات متغير المستوى التعليمي10يتضح من خالل الجدول )
أستخدم اختبار تحليل األحادي ، لحسابية قد وصلت إلى مستوى الدللة اإلحصائيةإذا كانت الفروق في المتوسطات ا

 ( يوضح ذلك :11والجدول )
( : نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في 11الجدول )

 م ومعيقاتها تعزى إلى متغير المؤهل العلمي تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لح

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 مستوى الدللة قيمة )ف( المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية

 0.008 2 0.015 المربعات بين الفئات
 0.100 193 19.132 المربعات الداخلة 0.926 0.08

  195 19.148 المجموع الكلي
 (a=0.05عند مستوى الدللة )*دال إحصائيا 

وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي ، (0.926أن مستوى الدللة ) (11) يتضح من الجدول
في ، (a=0.05( ولذلك فإننا نقبل الفرضية نقول أنه " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  )0.05)

المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها "  تقدير المديرين لدور اإلدارة
 .تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

( ن في تقدير a=0.05هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) نتائج المتغير الثالث من السؤال الثالث:
ي تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها " تعزى المديرين لدور اإلدارة المدرسية ف

 إلى متغير مكان العمل ".
( للعينات one way ANOVAولفحص هذه الفرضية تم استخدام المتوسطات الحسابية واختبار التباين األحادي  )

 (:16، 15وكانت النتائج كما هو مبين في الجدولين )، المستقلة
( : المتوسطات الحسابية لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في 12جدول )

 محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها تعزى  إلى متغير مكان العمل 

 المتوسط الحسابي العدد المتغير
 3.722 68 جنوب الخليل
 3.763 46 وسط الخليل

 3.786 37 الخليل شمال
 3.788 20 بيت لحم

 3.864 10 بيت ساحور
 3.646 15 بيت جال
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( أن هناك فروقا بين المتوسطات الحسابية لفئات متغير مكان العمل وللتحقق ما إذا 12يتضح من خالل الجدول )
اختبار تحليل التباين  خداماستكانت الفروق في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى مستوى الدللة اإلحصائية فقد تم 

 ( يوضح ذلك :13األحادي والجدول )
( : نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في 13الجدول )

 تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى إلى متغير مكان العمل 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف( المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية

 0.086 5 0.430 المربعات بين الفئات
 0.099 190 18.562 المربعات الداخلة 0.502 0.871

  195 18.992 المجموع الكلي
 (a=0.05*دال إحصائيا عند مستوى الدللة )

وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي ، (0.502( أن قيمة مستوى الدللة )13) يتضح من الجدول
في ، (a=0.05ولذلك فإننا نقبل الفرضية ونقول أنه " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )  ، (0.05)

الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية العمل في المدارس 
 تعزى إلى متغير مكان العمل ".

في تقدير ، (a=0.05هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) نتائج المتغير الرابع من السؤال الثالث:
تعزى ، تي الخليل وبيت لحم ومعيقاتهاالمديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظ

 .إلى متغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري "
( للعينات one way ANOVAولفحص هذه الفرضية تم استخدام المتوسطات الحسابية واختبار تحليل التباين األحادي )

 (:15، 14)وكانت النتائج كما هو مبين الجدولين ، المستقلة
الحسابية لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في (: المتوسطات 14جدول )

 محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها تعزى إلى متغير سنوات الخبرة 

 المتوسط الحسابي العدد المتغير
 3.766 57 سنوات 5أقل من 

 3.713 68 سنوات 10-5من 
 3.773 71 سنوات10أكثر من 

( أن هناك فروقا بين المتوسطات الحسابية لفئات متغير سنوات الخبرة وللتحقق ما إذا 14يتضح من خالل الجدول )
فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين ، كانت الفروق في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى مستوى الدللة اإلحصائية

 ( يوضح ذلك:15األحادي والجدول )
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية  (:15الجدول )

اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى سنوات الخبرة في العمل 
 اإلداري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 متوسط المربعات الحرية

( قيمة )ف
 مستوى الداللة المحسوبة

 0.073 2 0.145 المربعات بين الفئات
 0.099 193 19.003 المربعات الداخلة 0.482 0.74

  195 19.148 المجموع الكلي
 (a=0.05*دال إحصائيا عند المستوى الدللة )
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يمة المحددة في الفرضية وهذه القيمة أكبر من الق، ( 0.482أن قيمة مستوى الدللة  )) 15يتضح من الجدول )
، a=0.05)ولذلك فإننا نقبل الفرضية ونقول أنه " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )، (0.05وهي )

في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها 
 ر سنوات الخبرة في العمل اإلداري ".تعزى إلى متغي

في تقدير ، (a=0.05" ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) نتائج المتغير الخامس من السؤال الثالث:
المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم و معيقاتها تعزى 

 لى متغير التخصص".إ
واختبار)ت( للمتغيرات المستقلة ، واإلنحرافات المعيارية، ولفحص هذه الفرضية تم استخدام المتوسطات الحسابية

(t-Test:وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول التي ) 
اإلبداع في  (:نتاج اختبار )ت( لداللة الفروق في تقدير المديرين الغدارة المدرسية في تنمية16الجدول)

 المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى إلى متغير التخصص.

االنحراف  الوسط الحسابي العدد التخصص
مستوى  قيمة)ت( درجة الحرية المعياري

 الداللة
 270 30810 74 علمي

194 -0.501 0 ،617 
 300 3.832 122 ادبي

 (a=0.05لة )*دال إحصائيا عند مستوى الدل
( وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في 0.617أن قيمة مستوى الدللة )، ( السابق16يتضح من الجدول )

، (a=0.05ولذلك فإننا نقبل الفريضة ألنه "ل تجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )، (0.05الفريضة وهي )
في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية 

 تعزى إلى متغير التخصص ويتبين أن هناك تقاربا في الوسط الحسابي للتخصصين العلمي والدبي.، ومعيقاتها
 

 النتائج والتوصيات مناقشه
مدرسية في تنميه االبداع في المدراس مناقشه النتائج المتعلقه بالسؤال االول الذي ينص على: ما دور اإلدارة ال

 ومعيقاتها من وجهه نظر مديريها؟ محافظتي الخليل وبيت لحم في الحكوميه
%.ويرى الباحثان 7.86ان دور المعلم في تنميه البداع كان كبيرا جدا بنسبه  (11اظهرت نتائج الجدول ) فقد

درجه يرجع الى ان المعلمين يعتبرون حلقه الوصل بين  دور المعلم في تنميه البداع على اعلى السبب في حصول مجال
الى تنميه مستويات البداع لديهم وبالتالي فانهم يتحملون العبء الكبر في  اإلدارةوالطالب الذين تسعى  والمدرسة اإلدارة

معلم في تنميه تؤكد اهميه دور ال النتيجةان هذه  .تنميه البداع سواء على المستوى الشخصي او على مستوى الطالب
وهذا يتطلب من المعلم ان يكون معلم مبدعا  .اإلبداعيةوميولهم وقدراتهم  الطلبةواطالق العنان لمواهب  اإلبداعيةالقدرات 

كما اظهرت  جميعهم والمبدعين منهم على وجه الخصوص.. للطلبةصفيه مناسبه  بيئةالمعلم  يهيئولتحقيق ذلك لبد ان 
%ويرى الباحث ان السبب في ارتفاع دور 75في تنميه البداع كان كبيرا بنسبه  المدرسية دارةاإلالنتائج ايضا ان دور 

من واجبات في ايجاد فعاليات ونشاطات تنمي البداع  المدرسية اإلدارةفي تنميه البداع كان ما يلقى على  المدرسية اإلدارة
لما تقدمه وتوفره من امكانيات وارضيه خصبه لتنميه  داعلألبهي حجر الساس  المدرسية اإلدارةفي المدراس حيث تعتبر 

 .البداع
بكامل جوانبها فهي تدرس كل ما يؤثر على البداع  التعليمية العمليةبالنهوض في  المدرسية دارةوتظهر اهميه اإل

كافه المور للمعلمين  تهيئكما  .في المدارس وتسهم في ايجاد الحلول التربويه التي تساعدهم على زياده مستويات البداع
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التي يقدمونها للتالميذ والعمل على رفع  التربوية؛ليكونو اكثر قدره على تنميه البداع من خالل التدريس وتحسين الخبرات 
عون الحصول عليه من بحوث او كتب تتعلق في يمستواهم الفني والمهني وحثهم على الطالع المستمر لكل ما يستط

على  المدرسية اإلدارةحتى يستطيعون تحسين ادائهم وبالتالي تنميه البداع في المدارس كما تعمل ومواد تخصصهم  التربية
 والمحبةعلى اسس سليمه مبنيه على الود  المدرسةبين افراد اسره  اإلنسانيةتهيئه المناخ التربوي المالئم لتحقيق العالقات 

داريينعلمين وتمثل الميدان الفعلي لتضافر جهود العاملين فيها من م  .طاقته بأقصىنحو البداع  اإلدارةفي تيسير دفه  وا 
الى  النتيجة%ويعزو الباحث هذه 4.70كما اوضحت النتائج ان مجال المجتمع المحلي في تنميه البداع كان كبيرا بنسبه 

تعلق في المور التي من والمدارس فيما ي الخاصةاهميه التعاون ما بين المجتمع المحلي المتمثل في الهالي والمؤسسات 
وحدها ل تستطيع العمل على تنميه البداع لدى المتعلمين والمعلمين الذين هم في الساس  فالمدرسةشأنها تنميه البداع 

في  مدرسةبال المتمثلة التعليميةلذا يلعب المجتمع المحلي دور كبير في التكامل مع المؤسسات ، افرادا في المجتمع المحلي
 بداع وتطويره لدى الطالب والمعلمين.تنميه ال

التي اشارت الى ان من معيقات البداع بعدم تعاون المجتمع المحلي مع  (1999هيجان ) دراسةمع  النتيجةوتتفق هذه 
 .المدارس في تنميه البداع

 الكبيرة النسبةهذه  حثويعزو البا، %4.70في تنميه البداع كان كبيرا بنسبه  المدرسية البيئة*واظهرت النتائج ان دور 
من  مدرسةفي مرافق ال المتمثلة الماديةبشكل فعال فاإلمكانيات  تحقيقهخاصه من اجل  بيئةالى ان البداع يحتاج الى 

حديثه ومالعب تساعد بشكل كبير على تنميه البداع في المدارس كما تساعد  دراسيةمكتبات ومختبرات وحدائق ومبان 
بشكل مناسب على تنميه مستويات  المؤهلة المدرسية اإلدارةفي الكادر التدريسي الكفء و  تمثلةالم بشريةالمكانيات ال
 تأهيلتعتبر الطار العام للتعليم الذي يتم بموجبه  التعليميةان المناهج  النتيجةويتضح من هذه  مدرسة.البداع في ال

لحياه النسان كمواطن مبدع يمتلك شخصيه فعاله في  ةالالزموالمهارات والمعارف  السلوكيةالدارسين بالقيم والنماط 
ويرى الباحث ان حصول  .ل يقل عن غيره في تنميه البداع في المدارس الدراسيةمجتمعه بالتالي فان دور المناهج 

مه على اقل درجه تقدير من قبل المدرين قد يعود الى مجموعه من السباب منها :عدم اشراك ومساه التعليميةالمناهج 
وعدم اطالعهم الكافي على محتويات المناهج ، تغيرها بصعوبةوشعورهم التعليمية، المديرين في وضع اعداد المناهج 

نحو  الدراسةعينه  إلجابات الكلية الدرجةواتضح من ان  .اإلدارية باألمورواهدافها نظرا لنشغالهم  الحديثة الفلسطينية
ومعيقاتها محافظتي الخليل وبيت لحم في  الحكوميةة في تنمية البداع في المدارس السئلة المتعلقة بدور الدارة المدرسي

 % وهذا يدل على درجة تقدير كبيرة نحو السئلة.4.76من وجهة نظر مديرها بلغت 
 ؟لبةدير من تنمية االبداع عند الطما المعيقات التي تعيق الم مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على :

وهذا يدل ، تبين ان عدم توفير بيئة مدرسية تحتوي على المرافق الالزمة لتنفيذ النشطة يشكل عائقا كبيرا امام تنميه البداع
كما تبين ان من اهم معيقات  .الفلسطينيةمدرسيه مجهزه لحتضان البداع وتنميته في المدارس  بيئةعلى اهميه توفير 

حيث ل يتوفر للمدير الوقت الكافي للتخطيط ولتنفيذ انشطه من شأنها تنميه  المكتبيةوالعمال  يةاإلدار البداع كثره العباء 
كما ان ، مما يقلل من هامش التخطيط لتنميه البداع في المدارس، عليه اإلداريةبسبب تراكم العمال  الطلبةالبداع لدى 

حيث الدراسة، اسيا في وجه تنميه البداع في المدارس قيد اتضح ان قله الدعم المادي الموجه للمدارس يشكل عائقا اس
 .تحتاج تنميه البداع الى امكانيات ماديه لتحويلها من مجرد افكار ابداعيه الى نشاطات يتم تنفيذها على ارض الواقع

يه البداع وهذا يؤكد اهميه في اتخاذ القرار تعتبر عائقا كبيرا امام تنم والمركزية التربويةان القوانين  الدراسةوبينت نتائج 
التي يرون انها تنمي البداع في  المنهجيةغير  األنشطةمنح المديرين بعض الصالحيات فيما يتعلق باتخاذ القرار وتنفيذ 

البداع في المدارس  التنميةتشكل عائقا امام  الدراسةوكثافه المنهاج وقله عدد ايام الدراسة، ضغط  الى باإلضافة .المدارس
  .ا يتضح اهمية التخطيط التربوي لستغالل اوقات الدوام بما يخدم تنميه البداع في المدارسوهن
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 -مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغير االول من السؤال الثالث :
، في تقدير المديرين لدور (a=0.05التي تنص على أنه :"ل توجد فروق ذات إحصائية عند مستوى الدللة  )

رسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها" تعزى الى متغير اإلدارة المد"
 الجنس.

في تقدير المديرين لدور اإلدارة  (a=0.05واظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة )
 حم ومعيقاتها تعزى لمتغير الجنس.المدرسية في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت ل

ويعزو الباحث هذه الفروق إلى اختالف طبيعة تفكير كل من الذكر واألنثى حول موضوع دور  اإلدارة المدرسية في 
ويعزو الباحث  .تنمية اإلبداع نظرا لالختالفات في وجهات نظر الجنسين حول طبيعة هذا الدور و أهميته في تنمية اإلبداع

فات في تناول كل من الذكر والنثى لعملية اإلبداع في المدارس ؛ نظرا لختالف طرق تنمية اإلبداع عند هذه الختال
 الذكور واإلناث نظرا لختالف السمات الشخصية لكل من الذكر واإلناث والتي تؤثر على عملية تنمية اإلبداع في المدارس

على اختالف وجهات نظر اإلناث  أكدت التي (، 1981dowdieوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة دودل )
 والذكور حول دور الغدارة المدرسية في الرقي بمستويات اإلبداع بالمدارس

 -من السؤال الثالث :الثاني مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغير 
دير المديرين " لدور في تق، (a=0.05والتي على انه " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) 

اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها " تعزى إلى متغير 
 المؤهل العلمي

(في تقدير المديرين لدور a=0.05وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة )
ي تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى إلى متغير المؤهل الدارة المدرسية ف

 العملي
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اتفاق المديرين من ذوي المؤهالت العلمية المختلفة على أهمية دور اإلدارة المدرسية 

بأهمية دور اإلدارة  القتناعوى من التأهل العلمي يصل بصاحبه إلى في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية إن أي مست
 المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس 

 المؤهالتالتي أشارت إلى أن المديرين من ذوي ، ( Garber  ،1991) جاربروتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
من ، ويتشاركون على اختالف مؤهالتهم العلمية بنشاطات، دارسالعلمية المختلفة ينظرون بذات األهمية إلى اإلبداع في الم

 شأنها تنمية اإلبداع في المدارس 
التي تنص على انه " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية -مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغير الثالث من السؤال الثالث :

المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في المديرين " لدور اإلدارة  في تقدير، (a=0.05عند مستوى دللة )
 محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها " تعزى إلى متغير مكان العمل ". 

(في تقدير المديرين لدور a=0.05وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة احصائية عدد مستوى الدللة ) 
الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى إلى متغير مكان  اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس

بالتالي تتشابه اإلمكانات ، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى تشابه بيئة العمل في المحافظات الفلسطينية قيد الدراسة .العمل
وكما تتشابه بدرجة كبيرة مع ، التربية والتعليم ألنها جميعا تخضع لوزارة، المتوفرة للمديرين في البيئات المدرسية قيد الدراسة

وبالتالي فإن نسبة كبيرة من أفراد العينة اتفقوا على أن معيقات  .معيقات اإلبداع لدى المديرين في المحافظات الفلسطينية
إلمكانات المادية ومحفزات اإلبداع في المدارس الفلسطينية تتشابه إلى حد كبير مع األخذ بعين العتبار النقص الحاد في ا

 .التي تعاني منها جميع بيئات العمل التعليمية في األراضي الفلسطينية



  م2015/آب           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        22العدد/

48 

التي أشارت  ( Leaster ،1993) ودراسة ليستر (Garber ،1991وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة جاربر )
إلدارة المدرسية في تطوير مستوى إلى أن المديرين من بيئات الدراسة التي تحمل الصفات نفسها يتفقون على أهمية دور ا

 اإلبداع لدى المتعلمين
التي تنص على أنه " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية -مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغير الرابع من السؤال الثالث :

س الحكومية في في تقدير المديرين " لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدار ، (a=0.05عند مستوى دللة )
 محافظتي الخليل وبيت لحم فلسطين ومعيقاتها " تعزى إلى متغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري

في تقدير المديرين لدور ، (a=0.05وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة )
محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى إلى متغير سنوات  اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في

 الخبرة
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الموضوع دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع يرتبط أكثر بالسمات الشخصية 

ي عمله ل تؤثر بشكل كبير وبالتالي فإن الفترة التي يقضيها المدير ف، أكثر من ارتباطه بسنوات الخبرة، والمهنية للمدير
على وجهة نظره تجاه موضوع دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع ل باإليجاب ول بالسلب ألن المدير يتولى منصب 
اإلدارة في المدرسة بعد أن يكون قضى فترة طويلة تكسبه الخبرة الكافية لإلدراك أهمية دور اإلدارة المدرسية في تنمية 

 اإلبداع 
(الذين أشاروا إلى عدم تأثير متغير الخبرة على  Garber ،1991) فق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جاربروتت

 استجابات المديرين في دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين
التي تنص على أنه " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية -الث :مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغير الخامس من السؤال الث

في تقدير المديرين لدور "اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في ، a=0.05)عند مستوى دللة )
 محافظتي الخليل وبيت لحم معيقاتها " تعزى إلى متغير التخصص.

في تقدير المديرين لدور  (a=0.05لة احصائية عند مستوى الدللة )وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دل
 اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظتي الخليل وبيت لحم ومعيقاتها تعزى لمتغير التخصص

مثل ، مديرويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن اإلبداع في المدارس يعتمد على مقومات أخرى غير تخصص ال
والسمات الشخصية باإلضافة إلى إمكانيات البيئة المدرسية ؛ ألن المدير مهما كان ، سنوات الخبرة في مجال اإلدارة

، فإنه يستطيع تنمية اإلبداع في المدارس من خالل الدورات المختلفة التي تطور لديه السمات الشخصية والمهنية، تخصصه
 ر على تنمية اإلبداع في المدارسلذا فإن التخصص ل يؤثر بشكل كبي

والتي اشارت إلى عدم وجود أهمية لتخصص المدير في ، (1999)هيجان  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة
 .اتجاهه نحو اإلبداع اإلداري في المؤسسات التعليمية

 التوصيات :
 في ضوء ما تقدم من نتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات هي :

وتضمينها ما يدعو إلى تنمية اإلبداع لتقوم بدورها في تنمية اإلبداع في المدارس ، اهج التعليميةضرورة تطوير المن .1
 على صعيد المعلمين والمتعلمين 

التي من شأنها تعزيز النمو اإلبداعي ، ضرورة توفير مجموعة من التسهيالت المادية والمعنوية في البيئة المدرسية .2
 لدى المعلمين والمتعلمين 

حيث ، زيادة التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي واألسر ؛ ألن تنمية اإلبداع ل تقتصر فقط على المدارس ضرورة .3
 يؤدي المجتمع المحلي دورا مهما في سبيل خلق بيئة مشجعة لإلبداع في األراضي الفلسطينية
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وأساليب العمل ن ، واألنظمة  ،وتطوير الهياكل، على اإلدارة المدرسية  أن تعمل بصورة دائمة ومتجددة على تنمية .4
 والمبادأة والتجديد، ويشجع على البحث والتجريب، ويحفز على اإلبداع، بما يؤمن اإلسهام والمشاركة

ويتحلون بالمرونة في ، اإلبداع في المدارس بأهميةالتي تؤمن ، ضرورة اختيار مديرين من القيادات التربوية الواعية .5
، وعقد الختبارات، من خالل إجراء المقابالت الشخصية، والميل للمخاطرة، الجديدة التفكير والنفتاح على الخبرات

 ووضع المديرين المرشحين للعمل اإلداري في سنة تجريبية ؛ للتأكد من توافر تلك الخصائص لديهم
، لعابواأل والكتشاف، التي تنمي البتكار مثل: حل المشكالت الستراتيجياتتدريب المعلمين على استخدام  .6

 والتفريد في التعلم ، والستقصاء، والعصف الذهني
 المصادر والمراجع

دمشق : دار الرضا ،  2ج، كيف تخلق بيئة ابتكارية في المنظمات ؟ إدارة اإلبداع واالبتكار.( 9199محمد)، أحمد .1
 للنشر

داع في العمل الحكومي في ( قياس إدراك المدراء للولء واإلب 2000عصام سعد)، فاطمة حسن الربيعان، آل خليفة .2
 .29-54، (1)7، المجلة العربية للعلوم اإلدارية .دولة الكويت

أثر المناخ التنظيمي على إبداع الموظفين : دراسة ميدانية على المنظمات  .(2003نور سالم محمد )، جالن .3
قسم اإلدارة ، صاد واإلدارةكلية القت، رسالة ماجستير غير منشورة ن جامعة الملك عبد العزيز .الحكومية في جدة

 .العامة
عمان : دار الفكر للطباعة والنشر أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم . .(2002فتحي عبد الرحمن )، جروان .4

 .والتوزيع
 السعودية.، الرياض، منشورات مركز ادارة الموارد البشرية، اإلدارة والمدير، (2005خالد )، الحر .5
 الرياض : مطابع أضواء المنتدى  .لمحات عامة في التفكير اإلبداعي(. 2005هيم ) عبد اإلله إبرا، الحيزان .6
 المملكة األردنية الهاشمية. ، عمان، دار الثقافة، اإلدارة المدرسية تطوير2004)عبد الفتاح)، الخواجا .7
طابع الثورة العربية م، ( اإلدارة الصفية الفعالة في ضوء اإلدارة المدرسية الحديثة2001سلمان عاشور )، الزبيدي .8

 .ليبيا، طرابلس، الليبية
الرياض : مطابع الخالد  .التحديات اإلدارية في القرن الواحد والعشرين .(2004فهد بن صالح )، السلطان .9

 لألوفست.
المملكة األردنية ، عمان، دار المسيرة، 3ط ، االدارة المدرسية في عصر العولمة .(2002محمد حسن )، شقور .10

 .الهاشمية
 .الرياض: شركة مطابع نجد التجارية .المدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث .(2002فهيد عايض )، لشمريا .11
 .دمشق : دار الرضا للنشر .التفكير االبداعي .(1998حسن أبشر )، الطيب .12
 .اإلداريةمهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها بعملية إتخاذ القرارات  .(1995نبيل عبد الحافظ )، عبد الفتاح .13
رسالة ، " المسؤولية اإلدارية والفنية لمدير المدرسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة" .(1991عمر )، النابه .14

 .جامعة الملك زايد، ماجستير غير منشورة
، 1-77 39، اإلدارة العامة .معيقات اإلبداع في المنظمات السعودية .(-1999عبد الرحمن أحمد )أ، هيجان .15

 .مركز الدراسات والبحوث، ية نايف العربية للعلوم المنيةأكاديم(1)
16. Amabile ،Tereasam(2000). Amodel  of creativity and innovation in organization 

research. organizational Behavior ،0 ،123-167. 



  م2015/آب           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        22العدد/

50 

17. Ambile ،T.& Sensabaugh ،Shron ،J.  (1998).  High creativity  versus Iow creativity 
what make the difrence.  In S.S. cryskiewicz and D.A.Hills (Eds) ،reading in 
innovation.  Greensboros  NC : Center For Creative Leadership. 

18. DowdIe Joan G.Ates: (2001) ''The  knowIedge  and  skills  required  for effective 
schooI administration as perceived by Elementary school principais within the strata of 
A Alabama " ،Dissertation abstracts international ،VoI 41 ،No:8 ،1981. 

19. Garber Darral H. : (2005) " Networking among principals : Astudy of Established 
practices and relationships " ،Paper presented at the Annual Meeting of the national 
conference of professor of Education Adminstration. (45th  ،fargo ،ND ،U.S Louisiana). 

20. Gautam ،kanak (2001). Conceptuai blockbuster creative idea generation 
teachniques for health administrators ،Hospital topics ،74(4).ED3645 ،26-
Apri11993. 

21. Toremen ،Fatib (2003). Creative school and administration. Educational sciences : 
theory & practical ،3(1) ،248-253. 

 
 


